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Amendement Verordening Jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2021

Inhoud van het amendement

1. Voorstel

U wordt voorgesteld om:

a. Een verantwoordingsvrij bedrag bij het Persoonsgebonden Budget (pgb) op te nemen van 

maximaal € 300.- per jaar. 

b. Daartoe:

1. Het 8e lid, artikel 7.1, te vernummeren tot 9;

2.  Het volgende nieuwe lid 8 aan artikel 7.1 toe te voegen: 

‘8. Van het bedrag per kalenderjaar van een pgb voor jeugdhulp is een bedrag van maximaal 

€ 300,- verantwoordingsvrij. Bij een pgb afgegeven in de loop van een kalenderjaar wordt het 

verantwoordingsvrije bedrag naar rato omgerekend.’

3. In de Algemene toelichting, onder Artikel 7.1. Regels voor pgb, ‘Lid 8’ te wijzigen in ‘Lid 9’;

4. In de Algemene toelichting, onder Artikel 7.1. Regels voor pgb, onder het nieuwe lid 8 toe te 

voegen: 

‘Voor een pgb geldt dat maximaal € 300,- van het zorgbudget verantwoordingsvrij is. Dit gaat 

om een bedrag per kalenderjaar. Voor een pgb dat in de loop van een kalenderjaar wordt 

afgegeven wordt het bedrag naar rato omgerekend. De pgb budgethouder kan het vrij 

besteedbare bedrag aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank, nadat van het pgb gebruik is 

gemaakt.’ 

2. Aanleiding

De behandeling van het raadsvoorstel Verordening Jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2021.

In de verordening is geen verantwoordingsvrij bedrag opgenomen. 



3. Aspecten

Bij de decentralisaties van de zorg per 1 januari 2015 hebben alle gemeenten de vrijheid gekregen 

om een verantwoordingsvrij bedrag op te nemen in hun Verordening Jeugdhulp. 

Over het aan te vragen verantwoordingsvrije bedrag hoeft de budgethouder geen verantwoording 

af te leggen aan de gemeente. 

De budgethouder kan er zelf voor kiezen om gebruik te maken van het verantwoordingsvrije 

bedrag door dit wel of niet terug te vragen via de Sociale verzekeringsbank. Daarmee geven we 

inwoners de mogelijkheid en het vertrouwen om een deel van hun zorgbudget in te zetten naar 

eigen inzicht. Bijvoorbeeld voor (kleine) uitgaven en administratieve kosten die te maken hebben 

met het pgb. 

Het verantwoordingsvrije bedrag is onderdeel van het toegekende pgb en gaat af van het budget 

voor de zorg. 

4. Aanpak/Uitvoering

Na aanname van dit amendement worden de genoemde artikelen uit de verordening gewijzigd 

zoals voorgesteld en kan het college over gaan tot uitvoering. 

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

Het verantwoordingsvrij bedrag is onderdeel van het toegekende budget voor de zorg en leidt 

daardoor niet tot extra kosten. 

De raadsleden, 

Michel Borst, VVD Michel Ouwens, Leefbaar Ridderkerk

Erna de Wolff, ChristenUnie Arianne Ripmeester, PvdA

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 402763

Behandeld in de raadsvergadering van 16 december 2021

Samenvatting

Onderwerp is het pgb. De raad wordt voorgesteld te bepalen dat voor een pgb geldt dat maximaal 

€ 300,- van het zorgbudget verantwoordingsvrij is.



Uitslag stemming

Het amendement is aangenomen.

Stemverhouding

Voor 20 ( VVD, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Burger op 1, Leefbaar 

Ridderkerk, PvdA).

Tegen 5 (Partij 18PLUS)
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