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Vragen met betrekking tot de visie Samen Sterk voor de Toekomst van Jeugd(hulp

1. Het budgetplan wordt nu verplicht bij het opstellen van het gezinsplan, bij complexe gevallen waar 
meer expertise nodig is om duidelijk te krijgen wat het totaal traject gaat behelzen betekent dat dan 
meer wachtlijsten en/of meer vertraging?

Nee, dit betekent niet dat er meer wachtlijsten komen en/of vertragingen. Het budgetplan beidt inzicht 
in hoe zorgmiddelen ingezet gaan worden. Als er een noodzaak is voor snelle zorg dan wordt er niet 
gewacht op een totaal beeld voordat zorg ingezet wordt. Het budgetplan kan altijd aan de hand van 
lopende zorg aangepast worden. Er is ruimte voor maatwerk.

2. In hoofdstuk 4 artikel 11 lid 5 staat dat jeugdige en/of ouders niet mogen weigeren indien door het 
College besloten wordt dat betrokkenheid van het Jeugdteam en/of Centrale Intake noodzakelijk is 
— op grond waarvan neemt de College dit besluit? Er is toch wel mogelijkheid tot bezwaar en 
beroep?

Het gaat hier om uitzonderlijke situaties. We hebben het hier over het gedwongen kader, veelal een 
opgelegde maatregel door een kinderrechter waar ouders ook aan moeten meewerken.

3. Het overgangsrecht in artikel 26 bij een bestaand indicatiebesluit is ten hoogste tot een jaar na de 
inwerkingtreding van de Verordening - is dit dan ook van toepassing bij jeugdigen die reeds elders 
in behandeling zijn? Gezien alle veranderingen die nog moeten worden ingevoerd en stappen die 
moeten worden gezet om zorgvuldige overstap te regelen - is een jaar niet te kort?

Er is altijd ruimte voor maatwerk als een jaar tekort is. Dit geldt ook voor jeugdigen die reeds in 
behandeling zijn. 

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?

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

5. De huidige pgb-houders worden tijdig geïnformeerd over de beleidswijzigingen, zodat zij de 
mogelijkheid hebben om zich op de veranderingen voor te bereiden. Wat gebeurt er met de 



mensen die het niet lukt binnen het vastgestelde jaar “het papierwerk te regelen”. En wat gebeurt 
er met de mensen die door de beleidswijziging hun PGB verliezen?

Het jeugdteam informeert PGB houders en begeleid ze om te zorgen dat ze tijdig ‘hun 
papierwerk regelen’. In uitzonderlijke situaties is er ruimte voor een verlenging .

6. We gaan in het beleid uit van eigen kracht, als dat voldoende is wordt geen individuele 
jeugdhulpvoorziening afgegeven; ook niet in de vorm van een PGB. Inzet van het sociaal netwerk 
valt in principe onder eigen kracht tenzij er wel een PGB kan worden aangevraagd als de inzet van 
het sociale netwerk ontoereikend is. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

PGB gaat om het inkopen van zorg. Er moet concreet gewerkt worden aan een 
jeugdhulpdoel. Dit is een zwaarder type ondersteuning dan wat binnen de (reguliere) 
eigenkracht valt. Het jeugdteam bepaalt wanneer er sprake is van jeugdhulp.

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?

Ja, er is altijd ruimte voor maatwerk.


