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Geachte raad,
Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel
de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd
stuk.
In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo
niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat
informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet
geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of
de raad hier via de griffier om verzoekt.

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 28 september 2021 hebben wij vragen van de PvdA ontvangen over inkomenstoets
voor aanvraag van een PGB /jeugdhulp is niet toegestaan.
Hierbij ontvangt u onze beantwoording.
1. De vraag is of er ook in Alblasserdam een dergelijke verordening nog steeds actueel is of
ooit heeft bestaan, waarin bij een aanvraag voor hulp eerst het inkomen werd getoetst
voordat aanvragers wel of niet in aanmerking zouden komen voor jeugdhulp?
Antwoord: De inkomenstoets is niet in de verordening opgenomen, maar wel in de nadere regels
van de verordening. Bij de eerste wijziging van de verordening en de nadere regels wordt
desbetreffend artikel (15) aangepast aan de nieuwe situatie.
Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is in de gehele regio ZuidHolland Zuid besloten om per direct te stoppen met het toepassen van het financieel onderzoek bij
een aanvraag voor een individuele voorziening in de vorm van een Persoonsgebonden Budget.
2. Zo ja: om hoeveel afwijzingsbeschikkingen hebben we het hier dan? Vervolgens vraag ik u
welke interventies u heeft ingezet om deze gedupeerden te compenseren?
Antwoord: in 1 geval is er sprake geweest van een mogelijke inkomenstoets. In dit geval is de
jeugdige via de Wet Langdurige Zorg verder geholpen en heeft de toets niet plaatsgevonden.
3.

Mocht u geen afwijzingsbeschikkingen hebben verzonden, kan er in deze situatie sprake
zijn van ondermijning van zorg omdat er voor inwoners ‘obstakels’ zijn gecreëerd waardoor

zij afgezien hebben van een aanvraag. Deze gedupeerden zijn hierdoor niet erkend en
mogelijk in financiële problemen gekomen. De vraag is aan het college of u dit ook inziet?
Antwoord: Als een gezin geen afwijzingsbeschikking krijgt betekent dit dat er zorg wordt verleend.
Er worden geen obstakels gecreëerd en er worden geen financiële problemen veroorzaakt. Het
college werpt de suggestie dat zij, dan wel de Stichting Jeugdteams de zorg zou willen
ondermijnen verre van zich.
4. Wat is dan vervolgens uw plan van aanpak om deze groep alsnog te bereiken?
Antwoord: Er bestaat geen groep van gedupeerden. Stichting Jeugdteams ZHZ is direct n.a.v. dit
besluit gestopt met het toepassen van het financieel onderzoek in het toeleiding proces.
Jeugdprofessionals doen zorgvuldig onderzoek om te kijken of en zo ja welke
jeugdhulpvoorziening dient te worden toegekend op het moment dat een cliënt een aanvraag op
grond van de Jeugdwet heeft ingediend. Dus in de toekomst zullen er geen gedupeerden bijkomen.

