
 
 

 
Financieel overzicht PGB Jeugdhulp Eemnes 2020 
 
Als bedoeld in artikel 4.3, lid 6 behorend bij de Verordening Jeugdhulp Gemeente Eemnes 2019.  

Jeugdzorg (maximale PGB-tarieven 2020) Code Eenheid PGB  
100% 

PGB 50% 
maximum 
/ WML 

GZ Ambulante dagbehandeling JW 41Z07 
 

uur  €    57,54  
 

nvt 

GO Logeren Jeugd JW 43A11 etmaal  €    97,90 €  48,95* 

GO Toeslag logeren jeugd extra dagdeel JW (bij 43A11) 43T02 dagdeel  €    23,51 €  11,76*  

M&Z Logeren jeugd - Dagactiviteit 44A29 etmaal  €  158,57   €  79,29* 

M&Z Toeslag logeren jeugd/logeren extra dagdeel (bij 44A29) 44T00 dagdeel  €    39,64   €  19,82* 

GZ en GO Ambulante behandeling JW MBO  45Z01 
  

uur  €    54,75 nvt 

GZ en GO Ambulante behandeling JW HBO  45Z02 
  

uur  €    67,59 nvt 

GZ en GO Ambulante behandeling JW HBO+  45Z03 
  

uur  €    76,36 nvt 

GZ en GO Ambulante behandeling JW WO  45Z04 
  

uur  €    85,88 nvt 

GZ en GO Ambulante behandeling JW WO+  45Z05 
  

uur  €  104,52 nvt 

GZ en GO Ambulante behandeling JW WO++  45Z06 
  

uur  €  150,47 nvt 

M&Z en GO Ambulante begeleiding JW MBO2  50Z01 
  

uur  €    49,33 €    12,41 

M&Z en GO Ambulante begeleiding JW MBO  50Z02 
  

uur  €    54,75  €    12,41 

M&Z en GO Ambulante begeleiding JW HBO 50Z03 
  

uur  €    67,59  €    12,41 

M&Z Begeleid wonen met toezicht jeugd 43B17 etmaal  €  157,21   €  78,60* 

Toeslag ouder-kind JW (bij 43B17) 43T00 etmaal  €    19,19   €    9,60* 

Vervoer Jeugd <15 km (retour)  42A01 etmaal  €    18,33   €    9,17* 

Logeren Thuis (in dagdelen)  44B09 dagdeel  €    14,52   €    7,26* 

Logeren Thuis (in etmalen) 44E09 etmaal  €    29,04   €  29,04* 

Dagactiviteit basis Jeugd 45A49 dagdeel  €    38,04 nvt 

Dagactiviteit Plus Jeugd 45A54 dagdeel  €    66,57 nvt 

     

* deze tarieven zijn gebaseerd op WML (minimum uurloon) van €12,41 en zijn gemaximaliseerd (zie 
ook toelichting pg. 2) 
 
Toelichting afkortingen resultaatgebieden:  
M&Z = Meedoen en Zelfredzaamheid 
GZ  = Gezond Zijn 
GO  = Gezond Opgroeien 
 
Budgetplan 
Voor het verkrijgen van een persoonsgebonden budget, dient de motivering hiervoor te zijn vastgelegd 
in het getekende plan van aanpak. De jeugdige/ouder(s) dienen expliciet te motiveren waar ze kiezen 
voor een persoonsgebonden budget en daarmee dus niet kiezen het gecontracteerde aanbod. 
Daarnaast dient de jeugdige en/of ouder(s) altijd het model budgetplan van het Jeugd- en Gezinsteam 
in te vullen en te ondertekenen.  
 
  



PGB 100% of PGB WML (Minimumloon)  
a. PGB 100% 
Wanneer een jeugdige en/of ouder(s) met het persoonsgebonden budget jeugdhulp inkoopt bij een 
professionele hulpverlener geldt stelt het college hiervoor 100% van de kostprijs van de in de 
betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening beschikbaar. De betreffende 
tarieven zijn vastgelegd in de tabel.  
 
b. PGB WML. (Minimumloon) 
Wanneer een jeugdige en/of ouder(s) met het persoonsgebonden budget niet professionele 
ondersteuning verwerft, heeft de jeugdige en/of ouders(s) twee opties voor het aangaan van een 
overeenkomst met een persoon/personen:  
 
Optie 1 
De persoon die vanuit een overeenkomst in opdracht werkt en betaald wordt uit een 
persoonsgebonden budget (pgb) krijgt hiervoor in principe het minimumuurloon. Er is sprake van 
een arbeidsrelatie. De afspraken tussen de budgethouder en de niet professionele ondersteuning 
over het aantal te leveren uren zorg, wordt vastgelegd in een model zorgovereenkomst van de SVB. 
 
De hoogte van het persoonsgebonden budget wordt bepaald aan de hand het geldende wettelijke 
minimum uurloon voor 23 jaar en ouder, maar kan nooit hoger zijn dan maximaal 50% van de hoogte 
van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in 
natura. Conform de Wet minimumloon wordt ten aanzien van het aantal uren geleverde zorg het 
minimumloon inclusief vakantiebijslag betaald. Per 1 januari 2020 is dit vastgesteld op €12,41 per uur.  
 
* niet de eenheid (dagdeel of etmaal) wordt hier als basis genomen, maar de binnen die eenheid 
geleverde uren zorg, met een maximum van 50% van de hoogte van de kostprijs van de in 
betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura (zie tabel op pg. 1). Dit wordt door het 
Jeugd- en Gezinsteam in overleg met de budgethouder vastgesteld en in de overeenkomst tussen de 
budgethouder en zorgverlener opgenomen. Voorbeeld: er wordt niet per etmaal Logeren Thuis 
afgegeven, maar er wordt beschreven dat de jeugdige dat weekend ergens logeert en dat in dat 
weekend een x aantal uren zorg wordt geleverd.  
 
Optie 2 
De persoon / personen die vanuit een overeenkomst in opdracht werkt en betaald wordt uit een 
persoonsgebonden budget (pgb) krijgt hiervoor een symbolische tegemoetkoming van maximaal 
€141 per maand. Dit is mogelijk wanneer een jeugdige en/of ouder(s), zorg en ondersteuning vanuit 
sociale en morele overwegingen ontvangen, zoals een vriendendienst of vrijwillige hulp in 
familieverband. Er wordt gewerkt op basis van de modelverklaring van de SVB, hiermee is er geen 
sprake van een arbeidsrelatie.  
 
N.B. Een combinatie van het werken met een zorgovereenkomst én een verklaring is niet mogelijk.  

  


