
Reactie op de adviezen van de Adviesraad Ouder-Amstel

De adviesraad schrijft in de inleiding van haar advies dat ze “het plezierig vinden om te lezen  dat 
diverse behandelingen en hulpverlening gebonden zijn aan termijnen van start (binnen 2 weken na 
aanmelding, e.d.) en tussentijds evalueren met de jeugdigen en ouders/verwanten, etc.”
De gemeente Ouder-Amstel wil graag verduidelijken dat in de verordening en de nadere regels niet 
staat dat de behandeling/hulpverlening start binnen 2 weken na aanmelding. De termijnen in artikel 
3.8 lid 3 verordening en artikel 2.1 lid 4 nadere regels gaan over de termijn voor het nemen van een 
(weigerings-)besluit, maar dat betekent niet dat dan ook direct de hulpverlening start. In het 
zogeheten regionale administratieprotocol, waar onder andere specifieke afspraken over termijnen 
zijn gemaakt, is afgesproken met zorgaanbieders dat zij binnen zes weken moeten starten met de 
jeugdhulp.’

1. Het valt op dat bij elke paragraaf het college kan komen tot nadere ingrepen of 
beslissingen. In welke mate kan, mag een bestuurder op de stoel gaan zitten van een 
hulpverlenende instantie? Is deze mogelijkheid puur budgettair of procesmatig 
inhoudelijk?

• Formeel, bij wet, is het  college het orgaan dat bepaalt of een jeugdige ondersteuning krijgt. 
In de praktijk is deze taak uitbesteedt en gemandateerd aan andere onderdelen uit de 
organisatie (bijvoorbeeld het Sociaal Team of het Zorgadviespunt). In overleg met de 
jeugdige/het gezin volgt er een toekenning.

• De bevoegdheid van het college kan in extreme gevallen nodig zijn om in te grijpen, 
bijvoorbeeld in het geval van ernstige dreigende onveiligheid.

• In de verordening wordt aangegeven dat het college bij bepaalde artikelen nog “nadere 
regels” kan stellen. Nadere regels zijn ter uitwerking van het kader dat in de verordening 
wordt gecreëerd. In de nadere regels mag niets worden bepaald dat in strijd is met de 
verordening en het mogen ook geen nieuwe regels zijn. De nadere regels zijn nog steeds op 
algemeen niveau en gaan niet over een individuele casussen. De zorg wordt uitgevoerd door 
de zorgprofessionals en die gaan over individuele casussen. 

2. In artikel 5 komt het PGB aan de orde. Naar onze mening kan de tekst de indruk wekken 
dat de gemeente een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van het PGB voert, terwijl een PGB 
ook veel voordelen kan hebben voor de kwaliteit van zorg, bij voorbeeld omdat de zorg 
flexibeler ingezet kan worden. We willen u vragen de tekst hierop aan te passen.

• Uit het advies begrijpen we dat de adviesraad te tekst van de artikelen in paragraaf 5 
(Aanvullende regels Persoonsgebonden Budget) wil aanpassen om PGB niet te ontmoedigen: 
De gemeente Ouder-Amstel heeft niet de intentie om een ontmoedigingsbeleid te voeren. 

De opgenomen tekst sluit aan bij wetgeving en jurisprudentie. Daarin is opgenomen dat een 
PGB kan worden aangevraagd, mits gemotiveerd. Het is van belang dat de gemeente kan 
beoordelen of ouders in staat zijn een PGB te beheren om bijvoorbeeld problemen in de 
zorgcontinuïteit of financiële problemen in het gezin te voorkomen. Een toets daarop is niet 
bedoeld als ontmoediging wel als borging van het goed verlopen van de zorg.
Met de opgenomen tekst sluit de gemeente aan bij de Jeugdwet,  waarin is opgenomen 
wanneer een jeugdige en/of zijn ouders in aanmerking komen voor een pgb. Onderdeel 
daarvan is een motivatie waarom het aanbod van zorg in natura niet voldoet. Artikel 8.1.1 
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De gemeente Ouder-Amstel neemt het advies om de tekst aan te passen niet over.

3. In een verordening als deze moeten de tarieven van een PGB genoemd worden. Ook de 
controle momenten van de financiers moeten hierin worden opgenomen. Het PGB mag 
niet het gevoel of intenties hebben van geld verschaffen. Wordt er gewerkt met facturen? 
Wij missen de tarieven van de zorg in natura. Het is verhelderend om beide tarieven te 
publiceren. Uit ervaring is bekend dat er dan grote budgettaire verschillen zichtbaar 
worden.

• Als er sprake is van een pgb neemt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de financiële 
uitvoering op zich volgens het zogenaamde trekkingsrecht. Dit houdt in dat de gemeente het 
pgb niet op de bankrekening van de budgethouder stort, maar op rekening van de SVB. 
Budgethouders geven de SVB opdracht voor betalingen aan hun zorgverleners. De 
budgethouder laat via declaraties of facturen aan de SVB weten hoeveel ondersteuning is 
geleverd en de SVB zorgt vervolgens voor de uitbetaling van de zorgverlener. De niet bestede 
pgb bedragen worden door de SVB na afloop van de verantwoordingsperiode terugbetaald 
aan de gemeente. 

• Tarieven voor zorg in natura zijn contractafspraken die vaak wijzigen en waarvan 
openbaarmaking niet past in een verordening. Daarnaast is er voor de hoog specialistische 
jeugdzorg vanaf 2022 een lumpsum. Dat betekent dat volgens contractafspraken de 
zorgaanbieders maandelijks een bedrag ontvangen en daarvoor jeugdigen ondersteunen. De 
zorg is daarmee niet meer gekoppeld aan een tarief per zorgvorm. 
 

4. Als laatste willen wij opmerken dat de gebruikte taal in de verordening voor veel inwoners 
van de gemeente niet eenvoudig te begrijpen is. Komt er nog een andere versie van de 
verordening?

• De taal van de verordening is inderdaad niet eenvoudig, dit heeft te maken met de juridische 
taal van wet- en regelgeving. Er komt geen andere versie van de verordening. Wel nemen we 
in het collegevoorstel op om een publieksversie van de Verordening en Nadere Regels op te 
stellen en te publiceren op de gemeente website.


