
Dinkelland was-wordt tabel Verordening Jeugd  
 

November2019   1 

HOOFDSTUK 1.  BEGRIPSBEPALINGEN EN VORMEN VAN JEUGDHULP 

Begripsbepalingen  

Huidige verordening Nieuwe verordening 

Niet van toepassing f. Familiegroepsplan: hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld door de 
ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale 
omgeving van de jeugdige behoren; 

n. Professionele organisatie: een organisatie, die is ingeschreven in het 
handelsregister en/of KvK als zijnde jeugdhulpverlener en die voldoet aan de 
geldende kwaliteitseisen voor in ieder geval de medewerkers die bij de 
organisatie in dienst zijn; 

m. Professionele organisatie: een organisatie, die is ingeschreven in het 
handelsregister en/of KvK als zijnde jeugdhulpverlener en die voldoet aan de 
geldende kwaliteitseisen voor in ieder geval de medewerkers die bij de 
organisatie in dienst zijn. Waaronder de verplichte registratie voor 
jeugdprofessionals en de vereiste registratie voor vaktherapeuten; 

m. Spoedeisend geval: een (onvoorziene) situatie die geen uitstel verdraagt; n. Spoedeisende situatie: een (onvoorziene) situatie die geen uitstel verdraagt; 

HOOFDSTUK 2  TOEGANG TOT JEUGDHULP 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

Artikel 2.3  Cliëntondersteuning en indienen persoonlijk plan 
1. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen een beroep kunnen doen op 
kosteloze cliëntondersteuning, waarbij het belang van jeugdigen en ouder(s) 
uitgangspunt is. 
Artikel 7.3  Vertrouwenspersoon 
Het college wijst jeugdigen en hun ouders erop dat zij zich desgewenst kunnen 
laten bijstaan door een on- afhankelijke vertrouwenspersoon. 

Artikel 2.1  Cliëntondersteuning en vertrouwenspersoon 
1. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen een beroep kunnen doen op 
kosteloze cliëntondersteuning, waarbij het belang van jeugdigen en ouders 
uitgangspunt is. 
2. Het college stelt een vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn taak uit te 
oefenen als bedoeld in paragraaf 4.1 van het Besluit Jeugdwet. 
3 Het college draagt er zorg voor dat de jeugdigen, ouders en pleegouders 
zelfstandig, zonder tussenkomst van derden, contact kunnen hebben met een 
vertrouwenspersoon. 
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Artikel 2.1  Via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts 
Het college draagt zorg voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door de 
huisarts, medisch specialist of jeugdarts, als en voor zover betreffende 
jeugdhulpaanbieder ook van oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is. 

Artikel 2.2  Via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts 
1. Het college draagt zorg voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door de 
huisarts, medisch specialist of jeugdarts, die geboden wordt door een 
gecontracteerde jeugdhulpaanbieder. 
2. Het college kan afspraken maken met de jeugdhulpaanbieder als bedoeld in 
het eerste lid over de inzet van aangewezen specialistische jeugdhulp. 

Artikel 2.3  Cliëntondersteuning en indienen persoonlijk plan 
2. Het college wijst de jeugdige en/of zijn ouder(s) na de melding op de 
mogelijkheid gebruik te kunnen maken van: 
a. cliëntondersteuning; en 
b. de mogelijkheid om een persoonlijk plan op te stellen en stelt hem 
gedurende zeven dagen na de melding in de gelegenheid het plan te 
overhandigen. 

Artikel 2.3  Melding hulpvraag 
3. Het college wijst de jeugdige en/of zijn ouder(s) dan wel pleegouder(s) na de 
melding op de mogelijkheid gebruik te kunnen maken van cliëntondersteuning 
en van de diensten van een vertrouwenspersoon. 
4. Het college wijst de jeugdige en/of zijn ouder(s) na de melding op: 
b. een familiegroepsplan op te stellen en stelt hem gedurende twee weken na de 
melding in de gelegenheid het plan te overhandigen. Als de jeugdige of zijn 
ouders daarom verzoekt, zorgt het college voor bepaalde ondersteuning bij het 
opstellen van een familiegroepsplan. 

Artikel 2.2  Melding hulpvraag 
3. In spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid onder b, van de 
wet: 

Artikel 2.3  Melding hulpvraag 
5. In spoedeisende situaties als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid onder b, van de 
wet: 

Artikel 2.2  Melding hulpvraag 
Niet van toepassing 

Artikel 2.3  Melding hulpvraag 
6. Tijdens de procedure kan gebruik worden gemaakt van de Jeugd Bescherming 
Tafel. 

Artikel 2.4  Identificatie 
1. Bij het onderzoek, bedoeld in artikel 2.5 van de verordening, kan het college 
de identiteit van de jeugdige en zijn ouder(s) vaststellen aan de hand van een 
document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. 
2. Het college is tevens bevoegd de identiteit van de wettelijk 
vertegenwoordiger van de jeugdige vast te stellen aan de hand van een 
document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. 

Artikel 2.4  Identificatie 
Bij het onderzoek, bedoeld in artikel 2.5 van de verordening, kan het college de 
identiteit van de jeugdige en zijn ouder(s) vaststellen aan de hand van een 
document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. 
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Artikel 2.5  Het onderzoek 
5. Heeft de jeugdige en/of zijn ouder(s) een persoonlijk plan als bedoeld in artikel 
2.3 van de verordening overhandigd, dan betrekt het college dat plan bij het 
onderzoek als bedoeld in het eerste lid. 
6. De jeugdige en/of zijn ouder(s) verstrekken desgevraagd de noodzakelijke 
inlichtingen dan wel gegevens en verlenen desgevraagd de medewerking die 
redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet. 

Artikel 2.4  Het onderzoek 
5. Heeft de jeugdige en/of zijn ouder(s) een persoonlijk plan of een 
familiegroepsplan als bedoeld in artikel 2.2 van de verordening overhandigd, 
dan betrekt het college dat plan bij het onderzoek als bedoeld in het eerste lid. 
6. De jeugdige en/of zijn ouder(s) verstrekken desgevraagd de noodzakelijke 
inlichtingen dan wel gegevens en verlenen desgevraagd de medewerking die 
redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet. In principe geldt als 
uitgangspunt dat de jeugdige altijd wordt gezien en als dat aangewezen is, wordt 
gesproken. 

Artikel 2.5  Het onderzoek 
1. Een gesprek maakt deel uit van het onderzoek. Het gesprek wordt gevoerd 
tussen deskundigen en de jeugdige en/of zijn ouder(s), dan wel de wettelijk 
vertegenwoordiger en/of personen uit zijn sociale netwerk. 

Artikel 2.5  Het onderzoek 
1. Een gesprek maakt deel uit van het onderzoek. Het gesprek wordt gevoerd 
tussen deskundigen en de jeugdige en/of zijn ouder(s) en/of personen uit zijn 
sociale netwerk. 

Artikel 2.8  Advisering bij melding of aanvraag 
2. De jeugdige en/of ouder(s) verleent zijn medewerking aan het onderzoek voor 

zover dat redelijkerwijs kan worden gevergd. 

Artikel 2.8  Advisering bij melding of aanvraag 
2. De jeugdige en/of ouder(s) verleent zijn medewerking aan het onderzoek. 

HOOFDSTUK 4.  PERSOONSGEBONDEN BUDGET 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

Artikel 4.2  Regels persoonsgebonden budget algemeen 
1. Het pgb mag niet worden besteed aan de ouder(s) als en voor zover: 
b. de ouder(s) overbelast zijn of dreigen te geraken. 
 
 

Artikel 4.2  Regels persoonsgebonden budget algemeen 
1. Het pgb mag niet worden besteed aan de ouder(s) dan wel personen uit het 
sociaal netwerk als en voor zover: 
b. blijkt dat zij overbelast zijn of dreigen te geraken. 
2. Het pgb mag niet worden besteed aan de kosten voor: 
- het vervoer (reiskosten) van de derde aan wie het pgb wordt besteed. 

Artikel 4.2  Regels persoonsgebonden budget algemeen 
5. Het pgb mag slechts worden besteed aan personen uit het sociaal netwerk als 
dit naar oordeel van het college leidt tot aantoonbare betere en effectievere 
ondersteuning en aantoonbaar doelmatiger is. 
 

Artikel 4.2  Regels persoonsgebonden budget algemeen 
5. Het pgb mag slechts worden besteed aan personen uit het sociaal netwerk, 
waaronder de ouder(s) als dit naar oordeel van het college leidt tot aantoonbare 
betere en effectievere ondersteuning en aantoonbaar doelmatiger is. 

Artikel 4.2  Regels persoonsgebonden budget algemeen 
6. De kwaliteitseisen die gelden voor de door het college gecontracteerde 
jeugdhulpaanbieders zijn ook van toepassing op de derde aan wie het pgb 
wordt besteed, tenzij het pgb daardoor onbereikbaar wordt en de jeugdige 
en/of zijn ouder(s) onverkort voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1.1 van 
de wet en bepalingen van de verordening. 

Lid 6 is in iets aangepaste vorm verplaatst naar artikel 5.4 van de nieuwe 
verordening. Zie verder hierna. 
 



Dinkelland was-wordt tabel Verordening Jeugd  
 

November2019   4 

Artikel 4.4  Hoogte persoonsgebonden budget 
1. Voor de goedkoopst passende individuele voorziening hanteert het college 
gedifferentieerde tarieven die zijn afgeleid van de tarieven waarvoor het college 
de geïndiceerde jeugdhulp heeft ingekocht (hierna: het tarief). 

Artikel 4.4  Hoogte persoonsgebonden budget 
1. Voor de goedkoopst passende individuele voorziening hanteert het college 
gedifferentieerde tarieven die zijn afgeleid van de tarieven waarvoor het college 
de geïndiceerde jeugdhulp heeft ingekocht (hierna: het tarief) dan wel andere 
bedragen. 

HOOFDSTUK 5.  BESTRIJDING MISBRUIK OF ONEIGENLIJK GEBRUIK 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

Niet van toepassing Artikel 5.1  Bevoegdheid 
1. Ter voorkoming van het onterecht ontvangen van individuele voorzieningen of 
pgb’s, alsmede het bestrijden van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet is 
het college bevoegd controles uit te voeren die betrekking hebben op de naleving 
van: 
a. de regels uit de wet, tenzij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bevoegd is; 
b. de regels uit deze verordening; 
c. de voorwaarden die voortvloeien uit overeenkomsten met 
jeugdhulpaanbieders, waaronder de kwaliteit van de geboden jeugdhulp. 
2. Onverminderd paragraaf 6b van de Regeling Jeugdwet kunnen de controles 
als bedoeld is het eerste lid betrekking hebben op de rechtmatigheid als ook op 
de geboden jeugdhulp door derden in geval van een pgb. 
3. Het college wijst een toezichthoudende ambtenaar aan voor de controle op de 
rechtmatige verstrekking van jeugdhulp (natura en pgb). 
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Artikel 5.1  Algemeen 
2. Het college beoordeelt, al dan niet steekproefsgewijs, de besteding van de 
pgb’s. Tevens beoordeelt het college of de jeugdige en/of zijn ouder(s) nog 
voldoet aan de criteria om voor een pgb in aanmerking te komen. 
 

Artikel 5.1  Bevoegdheid 
4. Het college kan: 
a. de besteding van de pgb’s, al dan niet steekproefsgewijs, beoordelen. Tevens 
beoordeelt het college of de budgethouder nog voldoet aan de criteria om voor 
een pgb in aanmerking te komen. 
b. bij de controle als bedoeld in onderdeel a kan ook de derde worden betrokken 
aan wie het pgb wordt besteed. Onder de derde wordt tevens een aan die derde 
gelieerde (rechts)persoon verstaan; 
c. de jeugdhulp geboden door jeugdhulpaanbieders, al dan niet 
steekproefsgewijs, controleren en beoordelen of wordt voldaan aan de 
contractuele eisen die daaraan gesteld zijn. 

Niet van toepassing Artikel 5.1  Bevoegdheid 
5. Voor de controle als bedoeld in het eerste lid heeft het college geen specifieke 
aanleiding nodig. Het college kan bij de controles een thematische aanpak 
hanteren. 

Niet van toepassing Artikel 5.1  Bevoegdheid 
6. De controles kunnen worden uitgevoerd door het college en/of de 
toezichthoudende ambtenaar als bedoeld in het derde lid. 

Artikel 5.1  Algemeen 
4. In dit hoofdstuk van de verordening worden onder de budgethouder en/of 
de derde ook de ouder(s) van de jeugdige verstaan. 

Artikel 5.1  Bevoegdheid 
7. In dit hoofdstuk van de verordening worden onder de budgethouder en/of de 
derde ook de ouder(s) van de jeugdige verstaan. 

Artikel 5.1  Algemeen 
1. Het college informeert jeugdigen, ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger 
in begrijpelijke bewoordingen over de rechten en plichten die aan het 
ontvangen van een individuele voorziening (in natura of in de vorm van een 
pgb) zijn verbonden en over de consequenties van misbruik en oneigenlijk 
gebruik. 

Artikel 5.2 Informatieplicht en fraudepreventie 
Het college informeert jeugdigen, ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger in 
begrijpelijke bewoordingen over de rechten en plichten die aan het ontvangen 
van een individuele voorziening (in natura of in de vorm van een pgb) zijn 
verbonden en over de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik. 
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Artikel 5.1  Algemeen 
3. De budgethouder en/of de derde aan wie het pgb wordt besteed zijn 
desgevraagd verplicht aan de toezichthouder en/of het college 
verantwoording af te leggen over de door de derde geboden jeugdhulp. 
4. In dit hoofdstuk van de verordening worden onder de budgethouder en/of 
de derde ook de ouder(s) van de jeugdige verstaan. 

Artikel 5.3  Medewerkingsplicht 
De jeugdhulpaanbieder, jeugdhulpverlener, budgethouder en/of de derde aan 
wie het pgb wordt besteed zijn desgevraagd verplicht aan de toezichthoudende 
ambtenaar en/of het college verantwoording af te leggen over de geboden 
jeugdhulp. Onder de derde wordt tevens een aan die derde gelieerde 
(rechts)persoon verstaan. 

Artikel 4.2  Regels persoonsgebonden budget algemeen 
6. De kwaliteitseisen die gelden voor de door het college gecontracteerde 
jeugdhulpaanbieders zijn ook van toepassing op de derde aan wie het pgb 
wordt besteed, tenzij het pgb daardoor onbereikbaar wordt en de jeugdige 
en/of zijn ouder(s) onverkort voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1.1 van 
de wet en bepalingen van de verordening. 

Artikel 5.4  Kwaliteitseisen 
De kwaliteitseisen die gelden voor de door het college gecontracteerde 
jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners zijn ook van toepassing op de derde 
aan wie het pgb wordt besteed, tenzij het pgb daardoor onbereikbaar wordt en 
de jeugdige of zijn ouder(s) onverkort voldoet aan de voorwaarden van artikel 
8.1.1 van de wet en bepalingen van de verordening. Voor personen uit het 
sociaal netwerk gelden de gestelde opleidingseisen niet, maar wel de Verklaring 
Omtrent Gedrag als bedoeld in artikel 4.16 van de wet. 

Artikel 5.3  Opschorting betaling uit het persoonsgebonden budget 
1. Het college kan de Sociale Verzekeringsbank verzoeken tot een geheel of 
gedeeltelijke opschorting voor ten hoogste 13 weken van een betaling uit het 
pgb als er aangaande de jeugdige en/of zijn ouder(s) een ernstig vermoeden is 
gerezen van handelen of nalaten als bedoeld in artikel 8.1.4, eerste lid aanhef 
en onder a, d of e, van de wet. 
2. Ingeval van mandaat wordt onder de Sociale Verzekeringsbank het college 
verstaan. 

Artikel 5.7  Verzoek aan Sociale Verzekeringsbank opschorting betaling 
persoonsgebonden budget 
1. Het college kan de Sociale Verzekeringsbank verzoeken tot een geheel of 
gedeeltelijke opschorting voor ten hoogste 13 weken van een betaling uit het 
pgb als er een gegrond vermoeden bestaat dat niet of onvoldoende wordt 
voldaan aan verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8.1.4, eerste lid aanhef en 
onder a, d of e, van de wet. 
2. Een gegrond vermoeden als bedoeld in het eerste lid kan betrekking hebben 
op de budgethouder als ook op de derde aan wie het pgb wordt besteed. Onder 
de derde wordt tevens een aan die derde gelieerde (rechts)persoon verstaan. 
3. Gedurende de periode waarin de betaling van het pgb is opgeschort voert het 
college en/of de toezichthoudende ambtenaar een onderzoek uit. 
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Niet van toepassing Artikel 5.6  Opschorting betaling persoonsgebonden budget aan Sociale 
Verzekeringsbank 
1. Het college kan de betaling van het pgb aan de Sociale Verzekeringsbank of 
de derde geheel of gedeeltelijk opschorten voor ten hoogste 13 weken als er een 
gegrond vermoeden bestaat dat niet of onvoldoende wordt voldaan aan 
verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8.1.4, eerste lid aanhef en onder a, d 
of e, van de wet. 
2. Een gegrond vermoeden als bedoeld in het eerste lid kan betrekking hebben 
op de budgethouder als ook op de derde aan wie het pgb wordt besteed. Onder 
de derde wordt tevens een aan die derde gelieerde (rechts)persoon verstaan. 
3. Gedurende de periode waarin de betaling van het pgb is opgeschort voert het 
college en/of de toezichthoudende ambtenaar een onderzoek uit. 

Artikel 5.2  Weigeringsgronden persoonsgebonden budget 
1. Het college weigert het pgb als: 
a. er naar oordeel van het college sprake is van oneigenlijk gebruik van de wet 
vanwege een belangenverstrengeling tussen de budgethouder en de derde aan 
wie de budgethouder het pgb wenst te besteden;  
 
De overige bepalingen van dit artikel zijn ongewijzigd overgenomen in artikel 5.5 
van de nieuwe verordening. 

Artikel 5.5  Weigeringsgronden persoonsgebonden budget 
1. Het college weigert het pgb als: 
a. er naar oordeel van het college sprake is van oneigenlijk gebruik van de wet 
vanwege een belangenverstrengeling tussen de budgethouder en de derde aan 
wie de budgethouder het pgb wenst te besteden. Onder de derde wordt tevens 
een aan die derde gelieerde (rechts)persoon verstaan; 

Artikel 5.4  Opschorting levering individuele voorziening 
Het college kan de levering van een individuele voorziening geheel of 
gedeeltelijke opschorten voor ten hoogste 13 weken als er aangaande de 
jeugdige en/of zijn ouder(s) een ernstig vermoeden is gerezen van handelen of 
nalaten als bedoeld in artikel 8.1.4, eerste lid aanhef en onder a, d of e van de 
wet. 

Artikel 5.8  Opschorting inzet individuele voorziening 
1. Het college kan de inzet van een individuele voorziening geheel of 
gedeeltelijke opschorten voor ten hoogste 13 weken als er een gegrond 
vermoeden bestaat dat door de jeugdige en/of zijn ouder(s) niet of onvoldoende 
wordt voldaan aan verplichtingen die voortvloeien uit in artikel 8.1.4, eerste lid 
aanhef en onder a, d of e van de wet. 
2. Gedurende de periode waarin de inzet van de individuele voorziening is 
opgeschort voert het college en/of de toezichthoudende ambtenaar een 
onderzoek uit. 
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HOOFDSTUK 6.  BEEINDIGING, HERZIENING, INTREKKING EN TERUGVORDERING 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

Artikel 6.1  Beëindiging 
Behoudens artikel 8.1.4 van de wet kan het college een toegekende aanspraak 
op een pgb dan wel individuele voorziening geheel of gedeeltelijk beëindigen, 
als: 

Artikel 6.1  Beëindiging 
Behoudens artikel 8.1.4 van de wet kan het college een toegekende aanspraak 
op een pgb dan wel individuele voorziening in ieder geval geheel of gedeeltelijk 
beëindigen, als: 

HOOFDSTUK 7.  KWALITEIT, VERTROUWENSPERSOON EN INSPRAAK HOOFDSTUK 7.  KWALITEIT EN INSPRAAK 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

Artikel 7.3  Vertrouwenspersoon 
Het college wijst jeugdigen en hun ouders erop dat zij zich desgewenst kunnen 
laten bijstaan door een onafhankelijke vertrouwenspersoon. 

Zie artikel 2.1 van de nieuwe verordening 

Toelichting Verordening Jeugdhulp gemeente Dinkelland 2019 
Algemene toelichting 

Toelichting Verordening Jeugdhulp gemeente Dinkelland 2020 
Algemene toelichting 

De Jeugdwet schept een jeugdhulpplicht voor gemeenten. Bij deze 
resultaatverplichting hoort dat passende jeugdhulp wordt geboden. 
 
Eigen verantwoordelijkheid 
(…). Samen met de professional van de gemeente Dinkelland bespreekt de 
jeugdige en/of zijn ouder(s) de mogelijkheden om voor een pgb in aanmerking 
te komen. 
Deze tekst is verplaatst naar de nieuwe algemene toelichting. 
 

Met de Jeugdwet is in 2015 het verzekerd recht op zorg vervangen door een 
jeugdhulpplicht voor gemeenten als ouders en jeugdigen er (eenvoudig gezegd) 
samen niet uitkomen. Dit nieuwe jeugdstelsel heeft het uiteindelijke doel het 
versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en 
probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving (TK 2012/13, 
33 684, nr. 3, p. 2).  
Ouders en jeugdigen moeten leren (weer) op eigen vaardigheden te vertrouwen 
zodat zij zelf verder kunnen, zonder hulp van de overheid. Hierbij past een actieve 
rol van de ouders en het kind om in eerste instantie te trachten de op hun weg 
komende problemen zelf of met behulp van hun eigen netwerk op lossen (TK 
2012/13, 33 684, nr. 3, p. 136). Deze uitgangspunten zijn (ook) in artikel 2.1 van 
de Jeugdwet verankerd; de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig 
opgroeien van jeugdigen ligt allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf en er 
moet worden uitgegaan van de eigen kracht van de jeugdige, zijn ouders en het 
sociale netwerk. 
Ouders hebben naast het recht ook een plicht om hun minderjarig kind te 
verzorgen en op te voeden (art. 1:247 van het Burgerlijk Wetboek). Daaronder 
wordt mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en 
lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de 
ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. 
Een jeugdige en/of zijn ouder(s) kan (individuele) jeugdhulp nodig hebben in 
verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en 
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stoornissen voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend 
vermogen ontoereikend zijn. Zij kunnen in dat geval een beroep doen op de 
(mede) door gemeente Dinkelland georganiseerde jeugdhulp. Bij de 
jeugdhulpplicht hoort een resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat passende 
jeugdhulp moet worden geboden (art. 2.5 van de wet). Als de jeugdige en/of zijn 
ouder(s) dat wenst, kan de noodzakelijke jeugdhulp ook in de vorm van een 
persoonsgebonden budget (pgb) worden verstrekt. 
Samen met de professional van de gemeente Dinkelland bespreekt de jeugdige 
en/of zijn ouder(s) de mogelijkheden om voor een pgb in aanmerking te komen. 

 


