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Besluit financieel overzicht persoonsgebonden budget tarieven Jeugdhulp Delft 2020  
 
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft, 
 

gelet op artikel 9 van de nadere regels persoonsgebonden budget Jeugdhulp Delft 2015, 
 

besluit vast te stellen het financieel overzicht van de persoonsgebonden budget tarieven 
van de individuele voorzieningen Jeugdhulp gemeente Delft 2020. 

 
 

 
Code Groep omschrijving Eenheid PGB tarief 

pgb1 Specialistische GGZ uur 86,02 

pgb2 Persoonlijke Verzorging uur 44,06 

pgb3 Begeleiding Individueel uur 47,21 

pgb4 Begeleiding Groep dagdeel 50,35 

pgb5 Behandeling uur 56,65 

pgb6 Behandeling groep dagdeel 47,21 

pgb7 Zorg Zwaarte Pakket exclusief dagbehandeling etmaal 65,04 

pgb8 Zog Zwaarte pakket inclusief dagbehandeling etmaal 98,61 

pgb9 Zorg Zwaarte pakket inclusief (dag)behandeling etmaal 137,42 

pgb10 Kort verblijf/ logeren etmaal 109,10 

pgb11 Vervoer per dag 15,36 

pgb12 
pgb13 

Jeugd en Opvoedhulp 
Verblijf 

uur 
etmaal 

56,65 
56,65 

 pgb14 Informele zorg uur 20,00 

 
Productcode Omschrijving 
 
Pbg1  De Specialistische GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker 

terugkerende klachten/problemen en waarbij gebleken is (of verwacht wordt) dat 
generalistische basis GGZ ontoereikend is. Het betreft een (kortdurende) GGZ 
behandeling waarbij de bron/oorzaak aangepakt wordt om problemen op te lossen of 
hanteerbaar te maken. Hiervoor is betrokkenheid van een behandelverantwoordelijke 
(gedragsdeskundige en/of medisch specialist) noodzakelijk. 

 
Pgb2 Hulp bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen en hulp bij beperkingen 

zelfverzorging. Ook vergoeding op basis van beschikbaarheid door oproepbaar te zijn. 
 
Pgb3 Langdurig aansturen en/of inslijten van gedrag, sociale vaardigheden en algemene 

dagelijkse levensverrichtingen (praktische begeleiding en ondersteuning). Het 
vergroten van de zelfredzaamheid. 

 
Pbg4 Dagactiviteiten voor personen met lichamelijk handicap die als gevolg van beperking 

niet kunnen deelnemen aan school of (begeleidt) werk. Dagprogramma in groep. 
 
Pgb5 Behandeling gericht op jeugdige en/of het gezin, waarbij er sprake is van (een 

vermoeden is van) een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een beperking van 
het functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige problematiek. 

 
Pgb6 Dagactiviteiten voor personen met ernstig zintuiglijk handicap die als gevolg van 

beperking niet kunnen deelnemen aan gewoon onderwijs, gewoon werk of begeleid 
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werk. Naschoolse dagbehandeling in therapeutisch klimaat (licht verstandelijk 
gehandicapten). 

 
Pgb7 Persoon functioneert sociaal beperkt zelfstandig en is onvoldoende bewust van 

verstandelijk handicap waardoor problemen op sociaal emotioneel gebied ontstaan. 
Toewerken naar vertrouwde leef- en woonwerkomgeving en/of trainen naar wonen 
met begeleiding. 

 
Pgb8 Persoon functioneert sociaal redelijk zelfstandig. Persoon is zich bewust van 

verstandelijk handicap en gevolgen daarvan voor sociaal functioneren. Beperkte 
begeleiding voor sociale redzaamheid. Toezicht en stimulatie bij aangaan sociale 
relaties, contacten en deelname maatschappelijk leven. 

 
Pgb9 Persoon blijft in afgebakende omgeving waar huisvesting, huishoudelijke 

ondersteuning en begeleiding met een behandelend karakter wordt geboden. Duidelijk 
omschreven behandelklimaat met werkplan. Leren sociale, praktische, emotionele 
vaardigheden e.a. 

 
Pgb10 Tijdelijke ontlasting door buitenshuis te logeren of kort te verblijven voor maximaal een 

etmaal. 
 
Pgb11 Toeslag vervoer voor dagbehandeling. 
 
Pgb12 Diverse vormen van ambulante jeugdhulp. 
 
Pgb13 Pleegzorg, hulp met residentiële opvang, open jeugdzorg. 
 
Pgb14 Boven gebruikelijke zorg door ouders en naaste familie. Informele zorg door sociaal 

netwerk, zzp’ers en hulpverleners zonder registraties. Dit  bedrag per uur is inclusief 
vakantiegeld. Minimum € 11,- tot maximum €20,- per uur, afhankelijk van de zorg die 
geleverd wordt. 

 
 
 


