
TECHNISCHE VRAGEN

Bestemd voor politiek forum van d.d. 

Onderwerp : Verordening Jeugdhulp 2022

Vraagsteller: Hester Barendse (D66)

Datum : 13 december 2021

Hierbij nadere vragen naar aanleiding van de antwoorden die zijn gegeven op onze technische vragen in 
het politiek forum van 13 december 2021. 

Vraag 4.
De tarieven worden voor PGB worden niet meer geïndexeerd maar we horen ook dat indien de 
ontwikkeling van de inflatie en/ of de stijging van het minimumloon hier aanleiding toe geeft, de raad kan 
besluiten tot aanpassing van dit tarief. Wat is de procedure voor de Raad om tot dit besluit te komen? 
Geeft het college hiervoor een signaal? 

Antwoord: De PGB tarieven worden elk jaar geïndexeerd op basis van de tarieven Zorg in Natura. Dit is 
een collegebevoegdheid.

We hadden de vraag misschien duidelijker moeten stellen want er vindt geen indexatie plaats van het 
tarief voor de inzet van het sociaal netwerk, wat inderdaad niet is gelieerd aan het Zorg in natura tarief. 
De vraag betreft artikel 14c lid 4. De tarieven voor inzet sociaal netwerk; die worden niet geïndexeerd 
staat daar. In de toelichting bij de verordening (pagina 22) staat echter gewoon dat indien de 
ontwikkeling van de inflatie en/ of de stijging van het minimumloon hier aanleiding toe geeft, kan de raad 
besluiten tot aanpassing van dit tarief. In de antwoorden wordt gezegd dat dit een collegebevoegdheid is.  
Wat is het dan? Is dat onjuist opgenomen in de toelichting ? Als het klopt dat dit langs de raad gaat dan 
blijft de vraag naar de procedure en of het college hiervoor een signaal afgeeft.

De vermelding in de toelichting klopt. De situatie is als volgt: De PGB’s die gelieerd zijn aan Zorg in Natura 
worden jaarlijks geïndexeerd. Dit is een collegebevoegdheid. De tarieven voor inzet van sociaal netwerk 
zijn niet gelieerd aan Zorg in Natura (want dit wordt niet gezien als inkomensvoorziening) en worden dus 
niet structureel geïndexeerd.  Voor deze tarieven kan de raad besluiten tot aanpassing van het tarief, 
indien de ontwikkeling van de inflatie en/of de stijging van het minimumloon hier aanleiding toegeeft. De 
raad kan het college verzoeken hier actie op te ondernemen.

Vraag 7. Bij toenemende wachtlijsten zien mensen misschien geen andere mogelijkheid om dan maar een 
PGB aan te vragen. Kan hier in dat geval soepel mee worden om gegaan? Wordt er rekening mee 
gehouden dat er in sommige gevallen geen andere keus is dan een PGB aan te vragen? 

Antwoord: Ja, er is altijd ruimte voor maatwerk. 

Goed dus om in de antwoorden te lezen dat er ruimte is voor maatwerk. Zowel ten aanzien van het 
budgetplan als ten aanzien van het overgangsrecht. Dat roept dan wel de vraag op hoe we dat moeten 



zien, dat het College kennelijk ook gemakkelijk van de verordening kan afwijken. Hoe bewaken we de 
gelijke behandeling en voorkomen we subjectieve beoordeling. En ook maatwerk kost tijd; als er een 
wachtlijst is omdat het te druk is of complex is; wordt er dan voor mensen in de tussentijd een 
voorziening geregeld ? Is dat wat wordt gezegd ? 

Het Jeugdteam en het gezin gaan samen op zoek naar de meest passende ondersteuning voor de 
hulpvraag van het betreffende gezin. Wat passende ondersteuning is verschilt per gezin, immers is geen 
situatie hetzelfde. Het college geeft kaders aan het jeugdteam – maar geeft ze ook ruimte in de uitvoering  
om maatwerk te leveren. We vertrouwen op de SKJ geregistreerde professional om samen met het gezin 
de juiste hulp in te zetten. Het uitgangspunt daarbij is dat het passende aanbod in eerste instantie wordt 
gezocht binnen Zorg in Natura. Dat is voorliggend. (zie context hieronder)

Als er een wachtlijst is bij de gewenste aanbieder én er is sprake van een urgente situatie kan er middels 
een bijzondere procedure (de Nee, Tenzij regeling) alsnog de noodzakelijke hulp worden ingezet. PGB is 
bedoeld voor de situaties waarin Zorg in natura niet passend is. Niet als uitweg voor de bestaande 
wachtlijsten. (zie context hieronder)
De toegang/Het Jeugdteam kent momenteel ook een wachtlijst. Door middel van een uitgebreide triage 
beoordeelt de Toegang welke gezinnen op de wachtlijst komen en welke gezinnen niet. 

Context:
In de regio hebben we contracten met meer dan 100 Zorg in Natura aanbieders. Met deze aanbieders 
wordt door middel van contractgesprekken gestuurd op inkoopdoelen, kwaliteit en effectiviteit van zorg. 
Met de PGB-aanbieders kan dit in mindere mate. Dit is de reden dat Zorg in Natura voorliggend is aan een  
PGB. Indien een jeugdige of zijn ouders kan motiveren dat de individuele jeugdhulpvoorziening die door 
een aanbieder wordt geleverd niet passend is, kan PGB worden aangevraagd. Een belangrijke voorwaarde  
is dat het gezin in staat is de PGB te beheren. Bij een PGB krijgt een jeugdige of gezin budget om zelf hulp 
en ondersteuning in te kopen. Het gezin kiest zelf een budgethouder (uit het gezin of eigen netwerk) die 
verantwoordelijk is om de zorg in te kopen en afspraken te maken met de jeugdhulpaanbieder. Het 
beheren van een PGB brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt bepaalde 
vaardigheden, waar niet alle ouders toe in staat zijn. Met alle gevolgen van dien, bijvoorbeeld dat er geen  
effectieve ondersteuning wordt geboden aan het kind. Om dit te voorkomen maakt het Jeugdteam een 
zorgvuldige analyse van de mogelijkheden van de gezinnen. 


