Provinciaal blad van Noord-Brabant
ISSN: 0920-1408

Onderwerp

Dertiende wijzigingsregeling Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009

Nummer

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Bijlage(n)

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Subsidieverordening jeugdbeleid NoordBrabant 2009;
Overwegende dat Provinciale Staten op 5 juni 2009 de Subsidieverordening
Jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 hebben vastgesteld:
Overwegende dat Gedeputeerde Staten als uitwerking daarvan op 21 juli 2009
de Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 hebben vastgesteld;
Overwegende dat de Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 op
enkele onderdelen technische wijzigingen behoeft ten behoeve van de
subsidieverlening 2013 voor de uitvoering van de jeugdzorg;
Besluiten vast te stellen de volgende wijzigingsregeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 wordt als volgt
gewijzigd:
A.

Artikel 1 komt te luiden:
Artikel 1 Begripsbepalingen
a. Bureau Jeugdzorg: Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant;
b. cliënttraject jeugdhulp: gehele uitvoering van jeugdhulp door een
zorgaanbieder, waarmee de zorgaanspraak op jeugdhulp van de cliënt
tot gelding wordt gebracht;
c. cliënttraject observatiediagnostiek: gehele uitvoering van
observatiediagnostiek door een zorgaanbieder, waarmee de
zorgaanspraak op observatiediagnostiek van de cliënt tot gelding wordt
gebracht;

283/12
-

d. direct cliëntcontactuur: uur waarin de hulpverlener daadwerkelijk
zorginhoudelijk in contact staat met de cliënt, via fysieke aanwezigheid
en telefonisch contact;
e. effectiviteitsmeting: meting van de mate van verwezenlijking van
doelstelling;
f. jeugdzorgorganisatie: Bureau Jeugdzorg of een jeugdzorgaanbieder
waarmee de provincie een subsidierelatie onderhoudt;
g. landelijke prestatie-indicatoren jeugdzorg: prestatie-indicatoren
betreffende kerndoelen van de jeugdzorg, zoals opgesteld door
betrokken partijen in de jeugdzorg met behulp van het Nederlands
Jeugdinstituut, zoals opgenomen in de ‘raamwerkafspraken prestatieindicatoren, definities en spelregels’;
h. protocol particulier zorgaanbod: het protocol betreffende
voorwaarden aan de inzet van particuliere zorgaanbieders in de
jeugdzorg als onderaannemer, dat is opgesteld door het Interprovinciaal
Overleg in samenwerking met de Inspectie Jeugdzorg en het Ministerie
van VWS;
i. sectoren jeugdzorg: sectoren jeugdzorg bestaande uit gemeentelijk
WMO-beleid voor jeugdigen, provinciale jeugdzorg, gesloten
jeugdzorg, Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugd Licht
Verstandelijk Beperktenzorg;
j. verzorgingsdag: dag waarop een cliënt verblijft in de accommodatie
van de zorgaanbieder en zorg ontvangt;
k. zorgaanspraak: aanspraak op één van de acht vormen van jeugdzorg,
waarvoor Bureau Jeugdzorg kan indiceren op grond van artikel 6 van
de Wet op de jeugdzorg en de artikelen 18, 19 en 20 van het
Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg.
B.

Artikel 6 komt te luiden:
Artikel 6 Subsidieplafond
1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor 2012 vast op
€ 58.600.000.
2. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor 2013 vast op
€ 58.600.000.

C.

In artikel 11, tweede lid, wordt na ‘2013’ ingevoegd: en 2014.

D.

Artikel 15 komt te luiden:
Artikel 15 Subsidieplafond en verdeelcriterium
1. Gedeputeerde Staten stellen de subsidieplafonds voor 2012 vast op:
a. € 132.800.000 voor zorgaanbieders die voldoen aan artikel 11,
eerste en tweede lid;
b. € 1.375.667 voor de William Schrikker Groep;
c. € 67.002 voor LJ&R Leger des Heils;
d. € 665.996 voor de Hoenderloo Groep;
e. € 163.885 voor Avenier-Harreveld;

Nummer

283/12

2/3

f. € 224.188 voor Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn.
2. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond, voor de uitvoering
van jeugdzorg in 2013 door zorgaanbieders inclusief Landelijk
Werkende Instellingen, vast op € 135.300.000.
3. Indien de binnen de tendertermijn ingediende subsidieaanvragen van
zorgaanbieders het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan:
a. geven Gedeputeerde Staten aan de afwegingscriteria, bedoeld in
artikel 28, tweede lid, van de Subsidieverordening jeugdbeleid
Noord-Brabant 2009, nul punten en;
b. wordt het maximaal beschikbare bedrag, bedoeld in het tweede
lid, onderdeel a, verdeeld over alle zorgaanbieders zodanig dat per
zorgaanbieder de som van de te subsidiëren kosten ten hoogste gelijk
is aan de totale subsidiehoogte per subsidieaanvrager als bedoeld in
artikel 16.
E.

In artikel 20, eerste lid, vervalt na ‘1.’ de letter I.

F.

In artikel 29, eerste lid, wordt ‘€ 655.000’ vervangen door: € 670.000.

G.

Artikel 41 komt te luiden:
Artikel 41 Subsidieplafond
1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor 2012 vast op
€ 50.000.
2. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor 2013 vast op
€ 50.000.

H.

Paragraaf 7 vervalt.
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Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Dertiende wijzigingsregeling
Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009.
’s-Hertogenbosch, 11 december 2012
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
drs. W.G.H.M. Rutten

Nummer: 3303707
Uitgegeven, 13 december 2012
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
drs. W.G.H.M. Rutten
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